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Gezicht op de Dam.  
Aan de Waag hangen 
de lichamen van de 
terechtgestelde Pieter 
van Dort en Marretje 
Arends wegens hun rol 
in het Pachtersoproer. 
Amsterdam, 1748. 
Rijksprentenkabinet, 
Amsterdam, inv.nr. RP-P-
OB-59.590. 

Een lijst met doodsvonnissen

Hoe duur was de 
scherprechter in 1748? 
Wanorde op de Dam. Mensen dringen voor om het schouwspel beter te 
kunnen zien. De gehele menigte raakt erdoor in beweging en blinde paniek 
breekt uit. Vanaf de Kalverstraat klinken er schoten om het geheel tot beda-
ren te brengen. Sommige toeschouwers worden vertrapt, andere vallen in 
het Damrak en verdrinken.

Aanleiding van dit treurspel vormde de terecht-
stelling op 28 juni 1748 van twee deelnemers 
aan het zogenaamde Pachtersoproer. Ze werden 
als afschrikwekkend voorbeeld opgehangen 
aan de Waag. De prent toont Pieter van Dort en 
de visverkoopster Marretje Arends, de belang-
rijkste leiders van de burgers die 24 en 25 juni 
plunderend langs de huizen van pachters 
trokken uit verzet tegen het belastingstelsel. 

Pachters inden al concurrerend steeds hogere 
bedragen, waarvan een deel naar het stads-
bestuur ging en de rest naar henzelf. Er was 
al langer onvrede over de vriendjespolitiek 
van de regenten en de manier waarop ze 
zich verrijkten. De roep om hervormingen 
werd in verschillende steden gehoord, ook in 
Amsterdam. Ontevreden burgers verzamelden 
zich in de ‘doelistenbeweging’, genoemd 

naar de plek waar zij bijeenkwamen in de 
Kloveniersdoelen (het huidige Doelenhotel). In 
vileine pamfletten over en weer werd op vaak 
indirecte manier de tegenpartij in een kwaad 
daglicht gesteld. 

Een brochure die het Allard Pierson onlangs 
aanschafte bij een Haags antiquariaat dankzij 
een tip van KB-conservator Marieke van Delft is 
mogelijk zo’n verholen schotschrift van de kant 
van de doelisten. Het exemplaar is voor zover 
bekend uniek.

Het gaat om een 39 pagina’s tellende uitgave 
met een lijst van doodsvonnissen in Amsterdam 
vanaf 1693 tot en met 1746. Steeds is met grote 
letters vermeld onder welke hoofdofficier de 
vonnissen zijn uitsproken. Aan het eind van 
deze lijst zijn nogmaals de hoofdofficieren 

onder elkaar gezet, 
met achter elk van 
hen het aantal execu-
ties dat onder hun 
verantwoordelijkheid 
is voltrokken. Verder 
bevat de uitgave een 
scherprechtersreke-
ning van 10 december 
1712, een overzicht 
van vergoedingen van 
de Staten Generaal 
aan de geplunderde 
pachters na het oproer 
van juni 1748 en tot 
slot een lijst van 
personen aan wie de 
frauduleuze schepen 
uit Purmerend Pieter 

Gwendolyn Verbraak

Assistent-conservator  
oude drukken
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In Amsterdam zyn geexecuteerd 
de volgende misdadigers. 
[Amsterdam, Salomon 
Schouten, 1748].  
O 06-8939, p. [2]-3.

Pergerrits – verbannen uit Holland in 1746 – 
valse obligaties had verkocht. Dit geeft alles 
bij elkaar een weinig rooskleurig beeld van het 
uitgavebeleid van de bestuurders.

Het werkje is anoniem gedrukt, wat de aanname 
bevestigt dat het om een schotschrift gaat. Maar 
het exemplaar van het Allard Pierson verraadt 
mogelijk de drukker. Het sierpapieren omslag is 
namelijk verstevigd met het titelblad van Orator 
Belgico-Latinus gedrukt door Salomon Schouten 
in 1729. De bedrukte zijde is op het omslag 
geplakt, maar de letters schemeren er in spiegel-
beeld doorheen. Dit ‘oud papier’ is kennelijk ter 
bescherming hergebruikt als tijdelijk omslag, 
vóórdat het eenvoudige sierpapieren omslag 
werd aangebracht. Het ongedateerde werkje is 
waarschijnlijk vlak na de bekendmaking van de 
vergoedingen aan de geplunderde pachters in 
1748 van de pers gekomen. Deze vergoedingen 
zijn gedrukt op hetzelfde katern als de laatst-
genoemde vonnissen uit 1746. Opvallend is dat 
de vonnissen van Pieter van Dort en Marretje 
Arends in 1748 er nog niet bijstaan.

Wie waren de personen die geradbraakt, 
opgehangen of anderszins op gruwelijke 
wijze geëxecuteerd werden en vervolgens 
tentoongesteld met het voorwerp van misdrijf 
boven hun hoofd? (Dat kon het moordwapen 
zijn, maar ook een bos sleutels bij inbraak of 
een houten schaap vanwege het stelen van 
schapen.) Welke misdaden scholen er achter 

namen als Frans Martius (alias Klyn Fransje), 
Willem van den Bergh (alias Swarte Willem), 
Anna van Hogendorp (alias Verloren Bruyd)? 
In 1748, hetzelfde jaar als waarin de nieuwe 
aanwinst gedrukt werd, verschijnt bij Maurits 
Langenwagen in Amersfoort onder de titel 
Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam 
door beuls handen zyn ter dood gebragt een soort-
gelijke lijst met executies in Amsterdam van 
1693 tot 1746, met grotendeels dezelfde namen. 
Alleen hier en daar wijken de data van de straf-
voltrekkingen en de leeftijden van de veroor-
deelden af. 

In deze lijst, die in 1766, 1767, 1774 en 1778 in 
vermeerderde vorm herdrukt wordt, zijn de 
misdaden wel breed uitgemeten. Bijvoorbeeld 
de geschiedenis van Hendrik Klinkert, oud 27 
jaren, gewezen stuurman van de VOC. Hij werd 
geradbraakt op 24 januari 1728 en in tegen-
stelling tot veel andere geëxecuteerden daarna 
begraven. De reden was dat hij vergif had 
gemengd in de suiker van twee warme wafels 
en door een kruier bij zijn zus in de Herenstraat 
had laten bezorgen. Zij at ervan en stierf. Dan 
is er ook de bende van de meesterdief Sjako, nu 
wel gezien als de Robin Hood van Amsterdam. 
Eerst werden zijn handlangers gestraft en pas 
op 23 augustus 1718 Jacob Fredrik Muller (alias 
Sjako) zelf. 

En zo zijn er talloze verhalen, maar die zijn 
weer voor een ander artikel.
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